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Capitolul  1 
 

 
1. Luarea Nineviei [Nineuh]. Cartea vedeniei lui 

Naum Elcheseul [Naoum tou/ Elkesai,ou].  
2. Domnul [este] Dumnezeu râvnitor [zhlwth.j] 

și răzbunător [evkdikw/n], Domnul răzbunând cu 
mânie pe împotrivitorii Lui și El îndepărtând pe 
vrăjmașii Lui.   

3. Domnul [este] îndelung-răbdător [makro,qu- 
moj] și mare [este] tăria Lui și pe cel nevinovat 
Domnul nu îl face nevinovat [avqw|w/n ouvk avqw|w,sei 
Ku,rioj]. În desăvârșire [suntelei,a|]2 și în cutremur 
[este] calea Lui și norii [sunt] praful picioarelor Lui 
[nefe,lai koniorto.j podw/n Auvtou/].   

4. Amenințând marea și uscând-o pe ea și 
pustiind toate râurile3. Împuținatu-s-au Vasanitisul 
și Carmilosul [h` Basani/tij kai. o` Ka,rmhloj] și cele 
înflorite ale Libanosului s-au sfârșit.  

                                      
2 În Biblia de la 1688, suntelei,a a fost tradus, în mod 

constant, prin concenire, adică nimicire. În neogreacă, 
sunte,leia înseamnă prăpăd, dezastru, cf. Lambros Peținis, 
Dicționar grec-român, Ed. Vox, București, 1995, p. 384. Însă 
în greaca veche, suntelei,a are drept corelative în engleză pe 
completion, close, end în Gingrich Greek Lexicon.  

La Mt. 28, 20, am tradus th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj prin 
„desăvârșirea/ împlinirea/ sfârșitul veacului”, cf. Evanghelia 
după Matei, traducere și note de Pr. Dr. Dorin Octavian 
Picioruș, Teologie pentru azi, București, 2011, p. 108. De 
aceea am rămas și aici la sensul de desăvârșire. Căci calea 
Lui e pozitivă și nu distructivă. Lucru pe care îl voi face și la 
Naum 1, 8 și 1, 9.  

În Biblia de la Blaj, din 1795, s-a folosit cuvântul sfârșit. 
La fel e și în ed. BOR 1914.  

3 Cu adresă la Dumnezeu. Dumnezeu e Cel care face 
aceste lucruri.  
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5. Cutremuratu-s-au munții de [către] El și 
clătinatu-s-au dealurile și ridicatu-s-a pământul de la 
fața Lui, împreună și toți cei care locuiesc în el.  

6. Cine va îndura de la fața urgiei Lui [avpo. 
prosw,pou ovrgh/j Auvtou/ ti,j u`posth,setai]? Și cine se va 
împotrivi în urgie mâniei Lui [kai. ti,j avntisth,setai evn 
ovrgh/| qumou/ auvtou/]? Mânia Lui topește stăpânirile și 
de la El spartu-s-au pietrele.   

7. Bun [este] Domnul celor care Îl îndură pe El 
în ziua necazului [crhsto.j Ku,rioj toi/j u`pome,nousin 
Auvto.n evn h`me,ra| qli,yewj] și cunoscând pe cei evlavioși 
Lui [kai. ginw,skwn tou.j euvlaboume,nouj Auvto,n].  

8. Și în potopul căii desăvârșire va face [kai. evn 
kataklusmw/| porei,aj sunte,leian poih,setai], [și] pe cei 
ce se scoală [împotrivă] și pe cei vrăjmași Lui îi va 
urmări întunericul [tou.j evpegeirome,nouj kai. tou.j 
evcqrou.j Auvtou/ diw,xetai sko,toj].  

9. Ce socotiți împotriva Domnului? El va face 
desăvârșire [și] nu Se va răzbuna de două ori pe 
același [om] în necaz [sunte,leian auvto.j poih,setai ouvk 
evkdikh,sei di.j evpi. to. auvto. evn qli,yei]4.  

10. Căci până la temelia lor se va usca și ca 
fasolea5 înfășurată se va mistui și ca miriștea plină de 
uscăciune.  

                                      
4 Modul în care Dumnezeu se raportează la păcat a 

devenit un principiu canonic. Pe care Sfântul Vasile cel Mare, 
în canonul 32, îl formulează astfel: „nu vei pedepsi de două 
ori pentru același păcat”, cf. Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. 
Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, [fără 
editură], [fără oraș], 1992, p. 367.  

5 Substantivul smi/lax este corelativul lui taxus din 
latină (a se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Taxus), dar 
și al lui Phaseolus vulgaris (a se vedea:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris), cât 
și a volburei sau a rochiței rândunicii, potrivit Greek-English 
Lexicon, ediția lui Henry George Liddell și Robert Scott, 
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11. Din tine va ieși gând împotriva Domnului, 
rele socotind împotrivă.  

12. Acestea zice Domnul: „Cel ce stăpânește 
apele cele multe și astfel va fi deosebit [kai. ou[twj 
diastalh,sontai] și auzul tău încă nu va mai fi auzit.    

13. Și acum voi zdrobi toiagul lui de la tine și voi 
rupe legăturile tale”.  

14. Și Domnul va porunci pentru tine: „Nu se va 
mai semăna încă din numele tău. Din casa dumne- 
zeului tău voi pierde cioplirile [ta. glupta.]6 și 
turnările [cwneuta,]7. [Și] voi pune îngroparea ta, căci 
[sunteți] grăbiți”.  
  

                                                                                               
editată la New York, în 1883, p. 1407-1408. Taxus înseamnă 
arbore de tisa, pe când Phaseolus vulgaris e fasolea.     

Biblia de la 1688 a folosit al doilea corelativ al lui 
smi/lax, adică fasolea. De aceea am optat și eu pentru aceeași 
formă de traducere.  

6 Chipurile cioplite, statuile idolilor.  
7 Se referă la același lucru: la idolii făcuți prin turnare 

de metal.  
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Capitolul 2  
 
 
 
1. Iată, pe munți [sunt] picioarele celui ce bine-

vestește și ale celui care vestește pacea [ivdou. evpi. ta. 
o;rh oi` po,dej euvaggelizome,nou kai. avpagge,llontoj 
eivrh,nhn]! Prăznuiește, Iuda, praznicele tale! Răsplă- 
tește rugăciunile tale! Căci nu au încă să adauge a 
trece prin tine pentru ca să se lupte. [Căci] a fost 
terminat, a fost îndepărtat.    

2. A suit suflând întru fața ta [avne,bh evmfusw/n eivj 
pro,swpo,n sou], scoțând din necaz [evxairou,menoj evk 
qli,yewj]. Privește calea [sko,peuson o`do,n]! Cuprindeți 
mijlocul [kra,thson ovsfu,oj]! Îmbărbătează-te foarte 
[cu] tăria8 [a;ndrisai th/| ivscu,i sfo,dra]!   

3. Căci a întors Domnul ocara lui Iacov [dio,ti 
avpe,streyen Ku,rioj th.n u[brin Iakwb] ca ocară a lui 
Israil [kaqw.j u[brin tou/ Israhl]. Căci scuturându-i i-a 
scuturat pe ei și joardele lor le-au stricat.  

4. Armele puterii lor dintre oameni, bărbați 
puternici, batjocorind în foc frâiele carelor lor de 
război în ziua pregătirii Lui [evn h`me,ra| e`toimasi,aj 
Auvtou/] și călăreții se vor tulbura    

5. în căile [lor]. Și carele de război se vor 
amesteca și se vor încurca în străzi. Vederea lor [va 
fi] ca făcliile focului și ca fulgerele care aleargă [h` 
o[rasij auvtw/n w`j lampa,dej puro.j kai. w`j avstrapai. 
diatre,cousai].  

6. Și își vor aduce aminte marii-oameni ai lor 
[kai. mnhsqh,sontai oi` megista/nej auvtw/n] și vor fugi [în] 
zile [kai. feu,xontai h`me,raj] [la rând] și vor slăbi în 
călătoria lor [kai. avsqenh,sousin evn th/| porei,a| auvtw/n] și 

                                      
8 Cu slava lui Dumnezeu. Căci slava Lui e cea care ne 

face tari în luptele cu demonii.  
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se vor grăbi peste ziduri [kai. speu,sousin evpi. ta. tei,ch] 
și vor pregăti străjile dinaintea lor [kai. e`toima,sousin 
ta.j profulaka.j auvtw/n].  

7. Deschisu-s-au porțile râurilor și palatele au 
căzut [pu,lai tw/n potamw/n dihnoi,cqhsan kai. ta. 
basi,leia die,pesen]. 

8. Și s-a descoperit ipostasul/ realitatea [kai. h` 
u`po,stasij9 avpekalu,fqh]. Și ea se suia [kai. au[th 
avne,bainen] și roabele ei se aduceau ca porumbițele 
grăind în inimile lor [kai. ai` dou/lai auvth/j h;gonto 
kaqw.j peristerai. fqeggo,menai evn kardi,aij auvtw/n]10.  

9. Și Ninevi, ca o scăldătoare de apă, [așa sunt] 
apele ei [kai. Nineuh w`j kolumbh,qra u[datoj ta. u[data 
auvth/j]. Și ei, fugind, nu au stat și nu era cel care să 
privească [kai. auvtoi. feu,gontej ouvk e;sthsan kai. ouvk h=n 
o` evpible,pwn].  

10. Jefuiau argintul, jefuiau aurul și nu era 
sfârșitul podoabei ei [dih,rpazon to. avrgu,rion dih,rpazon 
to. crusi,on kai. ouvk h=n pe,raj tou/ ko,smou auvth/j]. S-a 
îngreuiat mai presus de toate vasele cele dorite ale ei.  

11. Scuturare și smucitură și aruncare și 
frângerea inimii [evktinagmo.j kai. avnatinagmo.j kai. 
evkbrasmo.j kai. kardi,aj qrausmo.j] și slăbirea genun- 
chilor și dureri ale nașterii peste tot mijlocul [kai. 
u`po,lusij gona,twn kai. wvdi/nej evpi. pa/san ovsfu,n] și fața 
tuturor ca arsura oalei [kai. to. pro,swpon pa,ntwn w`j 
pro,skauma cu,traj].  

                                      
9 În Biblia de la 1688, h̀ u`po,stasij a fost tradus prin 

statul, cu sensul de statura omului, înfățișarea lui. Pe lângă 
termenul teologic de ipostas, h` u`po,stasij poate fi tradus prin 
esență, ființă, realitate, întreprindere, proiect.  

10 O imagine isihastă copleșitoare. Pentru că nevoitorii 
ortodocși, care se roagă neîncetat, vorbesc în inimile lor cu 
Dumnezeu. Și ei sunt ca niște porumbițe frumoase și curate 
pentru că sunt plini de curăție dumnezeiască.  
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12. Unde este sălașul leilor și pășunea [care] este 
a puilor leilor [pou/ evstin to. katoikhth,rion tw/n 
leo,ntwn kai. h` nomh. h̀ ou=sa toi/j sku,mnoij]? Care leu a 
mers [ca] să intre acolo puiul leului [ou- evporeu,qh 
le,wn tou/ eivselqei/n evkei/ sku,mnoj le,ontoj]? Și nu era cel 
care înspăimântă [kai. ouvk h=n o` evkfobw/n].  

13. Leul a răpit cele de ajuns puilor lui [le,wn 
h[rpasen ta. i`kana. toi/j sku,mnoij auvtou/] și a sugrumat 
leilor lui11 [kai. avpe,pnixen toi/j le,ousin auvtou/] și a 
umplut de vânat cuibul lui [kai. e;plhsen qh,raj nossia.n 
auvtou/] și sălașul lui de jaf [kai. to. katoikhth,rion auvtou/ 
ar̀pagh/j].  

14. „Iată, Eu [sunt] deasupra ta [ivdou.  Egw. evpi. 
se]”, zice Domnul Atotțiitorul [le,gei Ku,rioj Panto- 
kra,twr], „și voi aprinde în fum mulțimea ta [kai. 
evkkau,sw evn kapnw/| plh/qo,j sou] și pe leii tăi îi va mânca 
sabia [kai. tou.j le,onta,j sou katafa,getai r`omfai,a] și 
voi nimici de pe pământ vânatul tău și nu se vor mai 
auzi niciodată faptele tale”.   

 
  

                                      
11 Le-a adus mâncare proaspăt prinsă, sugrumată.   
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Capitolul 3 
 
 
 
 
1. O, cetatea sângiurilor [w= po,lij ai`ma,twn], [care 

este] toată mincinoasă, plină de nedreptate, nu va 
pipăi vânatul [o[lh yeudh.j avdiki,aj plh,rhj ouv yhlafh- 
qh,setai qh,ra]!  

2. Glasul bicelor și glasul cutremurului roților 
[fwnh. masti,gwn kai. fwnh. seismou/ trocw/n] și al calului 
urmărind și al carului de război zguduind [kai. i[ppou 
diw,kontoj kai. a[rmatoj avnabra,ssontoj], 

3. și al călărețului urcând [în șaua calului] și al 
sabiei lucind și al armelor care fulgeră [kai. i`ppe,wj 
avnabai,nontoj kai. stilbou,shj r`omfai,aj kai. evxastrapto,n- 
twn o[plwn] și al mulțimii de răniți și al grelei căderi 
[kai. plh,qouj traumatiw/n kai. barei,aj ptw,sewj]. Și nu 
era sfârșit neamurilor ei [kai. ouvk h=n pe,raj toi/j 
e;qnesin auvth/j] și vor slăbi în trupurile lor [kai. 
avsqenh,sousin evn toi/j sw,masin auvtw/n]  

4. de mulțimea desfrânării [avpo. plh,qouj por- 
nei,aj]. Desfrânată frumoasă și îmbucurătoare [po,rnh 
kalh. kai. evpicarh.j], povățuitoarea farmecelor [h`gou- 
me,nh farma,kwn], vânzând neamuri în desfrânarea ei și 
seminții în farmecele ei [h` pwlou/sa e;qnh evn th/| 
pornei,a| auvth/j kai. fula.j evn toi/j farma,koij auvth/j].  

5. „Iată, Eu [sunt] deasupra ta”, zice Domnul 
Dumnezeu Atotțiitorul [le,gei Ku,rioj o` Qeo.j o` 
Pantokra,twr], „și voi descoperi cele dinapoia ta pe 
fața ta [kai. avpokalu,yw ta. ovpi,sw sou evpi. to. pro,swpo,n 
sou]12 și voi arăta neamurilor rușinea ta și 

                                      
12 Voi descoperi cele ascunse ale tale și te voi face de 

rușine. Căci rușinea feței exprimă adâncul păcatelor noastre 
ascunse.  
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împărățiilor necinstea ta [kai. dei,xw e;qnesin th.n 
aivscu,nhn sou kai. basilei,aij th.n avtimi,an sou].  

6. Și voi arunca peste tine urâciune [bdelugmo.n], 
după necurățiile tale13, și te voi pune pe tine întru 
pildă [para,deigma]14.  

7. Și va fi tot cel care te va vedea pe tine, [că] va 
pleca de la tine și va zice: «Nenorocita Ninevi, cine 
va suspina [pentru ea] [Deilai,a Nineuh ti,j stena,xei 
auvth,n]? De unde voi cere mângâierea ei [po,qen zhth,sw 
para,klhsin auvth/|]?».   

8. Pregătește partea [e`toi,masai meri,da]! Unește 
coarda [a[rmosai cordh,n]! Pregătește partea lui Amon 
[e`toi,masai meri,da Amwn]! Cea care locuiește în râuri, 
apă [are] împrejurul ei [h` katoikou/sa evn potamoi/j 
u[dwr ku,klw| auvth/j]. [Ea este cea] care [are] început 
marea și apa [formează] zidurile ei [h-j h̀ avrch. qa,la- 
ssa kai. u[dwr ta. tei,ch auvth/j].  

9. Și Etiopia [este] tăria ei, [cât] și Egiptul [kai. 
Aivqiopi,a h` ivscu.j auvth/j kai. Ai;guptoj]. Și nu există 
sfârșit al fugii [kai. ouvk e;stin pe,raj th/j fugh/j]. Și 
libienii s-au făcut ajutorul ei [kai. Li,buej evge,nonto 
bohqoi. auvth/j].  

10. Și ea întru robie va merge robită și pe 
pruncii ei îi vor lovi de pământ, din începutul 
tuturor căilor ei [kai. auvth. eivj metoikesi,an poreu,setai 
aivcma,lwtoj kai. ta. nh,pia auvth/j evdafiou/sin evpV avrca.j 
pasw/n tw/n o`dw/n auvth/j]. Și peste toate slăvitele ei vor 
arunca sorți și toți marii-oameni ai ei vor fi legați 
[cu] cătușe [kai. evpi. pa,nta ta. e;ndoxa auvth/j balou/sin 
klh,rouj kai. pa,ntej oi` megista/nej auvth/j deqh,sontai 
ceirope,daij].  

11. Și tu te vei îmbăta și vei fi trecută cu vederea. 
Și tu îți vei căuta ție ceartă de la vrăjmași.  

                                      
13 Pe măsura relelor, a păcatelor pe care le-ai făcut.  
14 Te voi face să fii un exemplu negativ pentru toți.  
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12. Toate fortărețele tale [sunt] smochini având 
roade [skopou.j]15. Și dacă au să se clatine, [ele] vor 
cădea întru gura celui care mănâncă.  

13. Iată, poporul tău [este] ca femeile în tine! 
Vrăjmașii tăi deschizând vor deschide porțile pă- 
mântului tău [pu,lai th/j gh/j sou] și focul va mânca 
zăvoarele tale [kai. katafa,getai pu/r tou.j moclou,j sou].  

14. Trageți ție apă de îngrădire [u[dwr perioch/j 
evpi,spasai seauth/|]! Și biruiește fortărețele tale! Intră 
întru tină și te calcă împreună în pleavă [e;mbhqi eivj 
phlo.n kai. sumpath,qhti evn avcu,roij]! Biruiește mai mult 
[decât] cărămida [katakra,thson u`pe.r pli,nqon]!  

15. Acolo te va mânca pe tine focul, te va nimici 
pe tine sabia, te va mânca pe tine ca lăcusta și te vei 
îngreuna ca gândacul [brou/coj]16.  

16. Ai înmulțit negustoriile tale mai mult 
[decât] stelele cerului [evplh,qunaj ta.j evmpori,aj sou 
u`pe.r ta. a;stra tou/ ouvranou/]. Gândacul s-a grăbit și s-a 
răspândit [brou/coj w[rmhsen kai. evxepeta,sqh].  

17. A sărit ca greierele [avtte,leboj]17. Amestecul 
tău [este] ca lăcusta [o` su,mmikto,j sou w`j avkri.j]. Suită 

                                      
15 Pe substantivul skopo,j trebuia să îl traduc prin scop, 

țintă, marcă, semn. Însă rezulta o exprimare abstractă. Biblia 
de la 1688 a folosit substantivul roade și mi s-a părut cel mai 
potrivit pentru a exprima finalitatea smochinilor.  

16 Din Greek-English Lexicon, citat anterior, din p. 295, 
aflăm că brou/koj sau brou/coj înseamnă „o lăcustă fără aripi”. 
Dar și avtte,laboj, cf. Idem, p. 246, înseamnă același lucru.  

Cf. Holladay Hebrew Lexicon, ql,Y"+ înseamnă „o 

târâtoare sau lăcusta în etapa ei larvară, când nu are aripi”.  
De aceea Biblia de la 1688 a tradus pe brou/coj prin gândac. 
Corelativul latin folosit de VUL este bruchus.   

17 Biblia de la 1688 îl traduce pe avtte,leboj prin greier. 
VUL folosește de două ori cuvântul lucustae și o dată 
cuvântul lucustarum în Naum 3, 17. În WTT, hB,êr>a; este 

lăcusta larvară, fără aripi, cf. Holladay Hebrew Lexicon.  
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pe gard în zilele înghețului [evpibebhkui/a evpi. fragmo.n 
evn h`me,raij pa,gouj]. Soarele a răsărit și a strălucit și nu 
a cunoscut locul ei. Vai lor!   

18. Adormit-au păstorii tăi [evnu,staxan oi` poime,nej 
sou]. Împăratul assirienilor a pus somn conducă- 
torilor tăi [basileu.j VAssu,rioj evkoi,misen tou.j duna,staj 
sou]. S-a îndepărtat poporul tău peste munți și nu 
era cel care să-l aștepte [avph/ren o` lao,j sou evpi. ta. o;rh 
kai. ouvk h=n o` evkdeco,menoj].  

19. Nu este vindecare zdrobirii tale [ouvk e;stin 
i;asij th/| suntribh/| sou]. S-a umflat rana ta [evfle,gmanen 
h` plhgh, sou]. Toți cei care au auzit vestea ta vor bate 
[din] palme în tine [pa,ntej oi` avkou,ontej th.n avggeli,an 
sou kroth,sousin cei/raj evpi. se,]. Căci peste cine nu a 
venit răutatea ta de tot [dio,ti evpi. ti,na ouvk evph/lqen h` 
kaki,a sou dia. panto,j]?”.  
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